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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *     
 

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA  

VADECA nos STCP e EMEFE 
1 DIA DE GREVE  

NO DIA 1 DE OUTUBRO  
• PELO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 

CADA MÊS! 
• PELO PAGAMENTO DOS NOSSOS SALÁRIOS NA 

TOTALIDADE E NÃO EM PRESTAÇÕES! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
CAMARADA  
Temos mais que motivos e razão para lutar pois a VADECA, desde que entrou no nosso 
local de trabalho, nunca pagou o salário no final do mês conforme estipula a Lei e o 
CCT e, quando o paga, passado o final do mês, não o paga na totalidade, ou seja, paga-
o a prestações!!!. 
Desta forma, a VADECA nunca respeitou o CCT das Limpezas Industriais, a Lei e os 
trabalhadores!  
COLEGA  
Para que a VADECA pague os salários a tempo e hora, os trabalhadores têm que 
marcar uma greve todos os meses! A VADECA, quando é contactada pelo STAD, afirma 
que está com dificuldades económicas pois os clientes atrasam-se com o pagamento 
da facturação!  
O certo é que os trabalhadores não têm culpa desta situação e têm que pagar as suas 
despesas e o senhorio, o merceeiro, a EDP, etc, etc, não se preocupam com os 
problemas da VADECA, querem é que os trabalhadores paguem os seus 



  

 

compromissos! Finalmente, os trabalhadores não trabalham a prestações – trabalham 
muito e bem todos os dias do mês e todos os meses do ano e têm o direito a receber no 
último dia do mês o seu salário completo e não a prestações! 
COMPANHEIRO E COMPANHEIRA 
Vamos lutar no dia 1 de Outubro pelo pagamento correcto do salário porque, nós, 
trabalhadores não aceitamos esta situação! 
Se a VADECA pensa que os trabalhadores vão ficar de braços cruzados perante estas 
ilegalidades, engana-se - os trabalhadores vão mostrar que estão unidos, organizados e 
em luta para que a VADECA cumpra com o seu dever e a Lei – e, assim, vencerão!  

TODOS EM LUTA NO DIA 1 DE OUTUBRO - VENCEREMOS! 
 

COLEGA 
O STAD está a fazer tudo para tentar resolver a situação através do Diálogo Social mas, 
até este momento, a resposta da VADECA é sempre a mesma. Isto demonstra uma total 
falta de respeito por quem todos os dias cumpre com o seu trabalho com 
responsabilidade, competência e zelo para que a VADECA tenha lucros! 

É a VADECA que não esta interessada em resolver os 
problemas dos trabalhadores, quando falta com o pagamento 

completo do salário no final do mês - é a VADECA que nos 
está a empurrar para a greve e para a luta! 

CAMARADA  
Vamos fazer do dia 1 de Outubro de 2014 um grande dia de luta pelos nossos direitos e 
pelos nossos salários e contra as ilegalidades da empresa VADECA! 

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD,  
O SINDICATO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES 

DO SECTOR DA LIMPEZA INDUSTRIAL, VENCEREMOS!!! 
                                                                                                                       

PELO CUMPRIMENTO DA LEI E PELOS NOSSOS DIREITOS, 
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!           

TODOS EM LUTA NO DIA 1 DE OUTUBRO - VENCEREMOS! 
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